
 

Kontakt: Thure Hastrup Enhedslisten de Rød-Grønne 

 
Budgetforslag fra Enhedslisten de Rød-Grønne 
til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 
 
Byen som blå og grøn 
 

1. Anlæg af byparker 
a. Østbanetorvet (med i Helhedsplan Nørreport, omstignings sted for bus og 
Letbane) 
b. Øverste dæk af P plads Nørreport, (med i Helhedsplan Nørreport)  
c. Sammenlægning af Musikhusparken og Rådhusparken, lukning af Frederiksalle for 
biler 
d. Nørreport (Med i Helhedsplan Nørreport. Knudepunkt for omstigning til og 
mellem bus og letbane)  
e. Fredens Torv  
f. Ingerslev Plads  
g. Pier 3, Århus Ø (jf. visionsplan for Århus Ø)  

2. Regnvandshåndtering 
3. Plantning af 7000 bytræer  
4. Anden begrønning af gader og gårde i den fortættede by 

 
 
Hvad vil vi gerne opnå? Hvorfor stilles forslaget? 
Byen som blå og grøn er en af planstrategierne for den kommende 
kommuneplan og for klimaindsatsen. Her er sammenfald med stærke 
borgerønsker.  De kommunale områder til skovrejsning er udtømte. Vi må styrke 
biodiversiteten og trivslen i byen ved at etablere parker med grønt og plads til 
aktiviteter, sport og samvær, hvor der er tæt bebygget, ved at omdanne 
eksisterende bebyggede eller trafikerede arealer mellem og bag husene til oaser 
for trivsel, ved at begrønne gader og facader og plante træer. 
Meget af det foreslåede er en udmøntning af diverse planer og strategier til 
handling  

Ad 2) Regnvandshåndtering. Der er brug for at håndtere de stadig stigende 
mængder af vand fra oven, i den tætte by, som betyder færre steder hvor 
vandet kan komme i jorden på naturlig vis og hvor kloakkerne ikke kan tage 
mængderne, med det resultat at kældre i midtbyen oversvømmes af kloakvand 
Der skal derfor regnvandsbassiner og anlæg til vandet at løbe i ved ethvert 
nyanlæg i gader. Derfor også ved de foreslåede parkanlæg, hvor vandet kan 
indgå som en del af legen og det rekreative. Se f.eks. Risvangsalle hvordan det 
kan gøres.  
Ad 3) bytræer. Bevillingen til de af borgmesteren lovede 10000 træer udløb, da 
der var plantet 3000 træer. 
Ad 4) Byens facader kan begrønnes oppe og nede ved jorden. Byens gader og 
bygninger er grå og triste og uden insekt- og fugleliv- ud over måger. 
Gårdsaneringer bruges ikke mere. Baggårde bebygges. Vi vil det stik modsatte. 
Gårdene skal give lys og grønt og mulighed for livsudfoldelse for både 
bymennesker og bydyr, som pindsvin og sommerfugle. 

 



 

Kontakt: Thure Hastrup Enhedslisten de Rød-Grønne 

Hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer 

Ad 1) Der ønskes et overslag over prisen for anlæg af hver park og om der er 
tilskud fra andre bevillinger til at nedsætte beløbet, der afsættes i dette budget.  
I beløbet indregnes udgift til regnvandshåndtering 

Ang. 1 g Park på pier 3 ønskes  

a.et overslag over, hvad prisen vil være for anlæg af park med sportsfaciliteter 
o.a. kommunale faciliteter inden og udendørs på hele pier 3  

b. et overslag over hvor stort et areal, der kan blive til park, hvis det samlede 
udviklingsprojekt for pier 3 holdes i ”økonomisk balance”  
Hvad er prisen for anlæg af park alene på det areal.  
Se Enhedslistens kommentarer til og anmodninger om notater til 
Udviklingsprojekt for pier 3 byrådsmøde 22.6.2022 
Ad 2 Der ønskes overblik over hvilke områder der bør håndteres nu, hvor 
problemerne allerede viser sig og overslag over pris for regnvandshåndtering de 
steder.  
Ad 3) Pris for plantning af 7000 bytræer 

Ad 4) Der øremærkes beløb til en fond der kan søges af ejere der ønsker en 
gårdsanering og eller begrønning af deres facade mod fortov. Beløbet skal være 
tilstrækkelig til, at der kan saneres og etableres 4 gårde årligt. 


